Medisch Huis Haaltert

!! De huisartsenwachtpost regio Aalst start vanaf 1 mei 2013 !!
De huisartsenwachtpost regio Aalst start op 1 mei 2013
Met ingang van 1 mei 2013 kan u voor dringende medische problemen tijdens het weekend en op feest- en brugdagen
terecht op een vaste plaats: de Huisartsenwachtpost regio Aalst , Leopoldlaan 44, 9300 Aalst, bij voorkeur na
telefonische afspraak op 1733, u hoeft dan ook minder lang te wachten.
De huisartsenwachtpost is er om u bij dringende medische problemen te helpen en beschikt over drie moderne
uitgeruste consultatieruimten. Er zijn op de wachtdagen permanent meerdere huisartsen aanwezig die u in ideale
omstandigheden kunnen onderzoeken, adviezen verstrekken en behandelingen instellen.
U hebt er alle belang bij om als patiënt zelf naar de huisartsenwachtpost te komen. Zo wordt U sneller geholpen.
Huisbezoek is mogelijk wanneer de patiënt niet zelf naar de wachtpost kan komen.
Voor wie?
Voor alle inwoners van:
9300 Aalst - 9308 Hofstade, Gijzegem - 9310 Baardegem, Herdersem, Meldert, Moorsel - 9280 Wieze 9320 Erembodegem, Nieuwerkerken - 9420 Bambrugge, Erondegem, Erpe, Mere, Ottergem, Vlekkem 9450 Denderhoutem, Haaltert, Heldergem - 9451 Kerksken
Wanneer?
Tijdens het weekend vanaf vrijdagavond 19u00 tot maandagmorgen 08u00.
Op feestdagen van de avond voor de feestdag 19u00 tot maandagochtend 08u00.
Op sommige brugdagen.
Wat moet u doen?
Bellen naar het nummer 1733 (gratis) en u wordt onmiddellijk verder geholpen. U hebt er alle belang bij om als patiënt
zelf naar de huisartsenwachtpost te komen. U wordt er zo geholpen.
Wat brengt u zeker mee?
- Uw sis-kaart
- Uw identiteitskaart
- Een kleefbriefje van het ziekenfonds
- Attesten of verzekeringspolissen in geval van ongeval
Hoe betaalt u?
Voor de betalingen is een bancontactmogelijkheid voorzien.
Wat erna?
Uw huisarts ontvangt steeds van elke raadpleging of huisbezoek een verslag. Op die manier is verdere opvolging
gewaarborgd.
Bron: www.haaltert.be
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